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Szakmai tevékenység megnevezése:  

1. Helyi szövetség kialakítása – B) Kistérségi Egyeztető Fórum 

 

Jelentéstételi időszak: 2014. november 1. – 2014. december 31. 

 

Tevékenység előrehaladásának összefoglalója: 

 

A jelentéstételi időszakban – a meghatározott igényekkel összhangban – 

megkezdődött a térségfejlesztési stratégiai dokumentum a grafikai szerkesztése 

és a nyomdai előkészítési munkálatok. 

A járási településekre vonatkozó busz és vonatmenetrendek összegyűjtésre 

kerültek. Ezt követően a menetrendek felülvizsgálatra kerültek a következő főbb 

szempontok mentén: 

- lakossági felmérés eredményeként megjelölt fejlesztendő pontok; 

- nyitvatartási és ügyintézési idők és a menetrendek összhangja, illeszkedése 

településenként; 

- nyitvatartási és ügyintézési idők menetrendekkel való összhangja 

intézménytípusonként; 

- menetrendek illeszkedése a közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve az 

ügyintézést végző egyes lakossági rétegek sajátosságaihoz, igényeihez; 

A több szempontú elemzés révén beazonosíthatóvá váltak azon területek, melyek 

esetében egyértelmű hiányosságok, igényektől való eltérések mutatkoznak. 

Ezzel párhuzamosan felmérésre, illetve 

felülvizsgálatra került a kistérségi busz jelenlegi 

működésének rendje, jellemzői. 

A felülvizsgálati folyamat eredményei, az ennek 

során tett megállapítások egyeztetés keretében 

mind munkacsoporti, mind az egyeztető fórum 
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szintjén megvitatásra kerültek. A tapasztalat és vélemények kiegészítése alapján, 

valamint a racionalizálásra vonatkozóan meghatározott fókuszpontok mentén, 

javaslattétel került megfogalmazásra a kistérségi menetrend és kistérségi busz 

működési rendjére vonatkozóan. 

Az egyezetések során feltárt problémák és a kialakított javaslatok térségi 

egyeztetés keretében az érintett közlekedési szolgáltatókkal is megvitatásra 

kerültek. 

Az önkéntesség és a társadalmi szerepvállalás erősítése témakörében történt 

egyeztetések során sarkalatos pontként merült fel a kialakítani kívánt civil 

struktúra fenntarthatósága, finanszírozhatósága. A megoldási lehetőségek 

feltérképezése, vizsgálhatósága érdekében feltárásra kerültek azok a 2014-2020 

közötti időszakban, Magyarországra allokált fejlesztési források, melyek a 

kistérségi önkéntes szerepvállalást erősíthetik, elősegíthetik, s melyekkel a térség 

civil szereplői számíthatnak működésük, illetve fejlesztési elképzeléseik tervezése 

során. 

Az egyeztetések alapján felmerült az igény a térségben működő (helyi) piacok, 

vásárokról szóló tájékoztató tartalom közzétételére vonatkozóan, a lakosság, 

illetve a térségbe látogatók tájékoztatása érdekében. Ebből kifolyólag a települési 

kapcsolattartók felkérést kaptak a településükön működő piacok, vásárokról szóló 

információk összegyűjtésére. 
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